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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Трудове право” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки «молодший спеціаліст» (спеціальності) “Правознавство”.                                                  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є трудові правовідносини в сфері праці та відносини тісно 

пов’язані з трудовими. 
Міждисциплінарні зв’язки: найбільший зв’язок трудового права простежується із цивільним, 

адміністративним, господарським правом, правом соціального забезпечення. 
  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення трудового права. 
2. Особлива частина. 

 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Трудове право” є: оволодіння студентами знаннями 

теорії трудового права, основами трудового законодавства України та міжнародних нормативних актів, а 
також практики його застосування. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Трудове право”  є:  
1. формування у студентів глибоких теоретичних знань і практичних навичок щодо 

правильного застосовувати норм законодавства про працю на практиці; 
2. навчити студентів аналізувати і узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал, 

критично мислити у напрямку вдосконалення чинного законодавства. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
− коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом; 
− норми чинного трудового законодавства, практику його застосування, проблеми та напрями 

його вдосконалення в ринкових умовах; 
вміти : 
− орієнтуватись у системі джерел трудового законодавства України та знати їх особливості; 
− аналізувати, узагальнювати та відповідно застосовувати норми трудового законодавства України у 

практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст  іншим. 
 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Загальні положення трудового права 

 
Тема 1. Трудове право України як галузь права 
 
Роль і значення праці в житті людини. Право людини на працю, його зміст, значення та місце у 

системі прав людини.  
Становлення і розвиток трудового права. Місце трудового права в системі права України. 

Відмежування трудового права від інших галузей права. 
Предмет сучасного трудового права. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої 

праці як основа предмету трудового права, їх загальна характеристика.  
Поняття й особливості методу трудового права. Поєднання державно-правового та договірного 

регулювання трудових правовідносин; поєднання централізованого і локального правового регулювання; 
поєднання імперативного і диспозитивного методу правового регулювання трудових відносин. 

Функції трудового права. 
Система і структура трудового права. Загальна і особлива частина трудового права. Індивідуальне і 

колективне трудове право. 
 
Тема 2: Принципи трудового права. 
 
Поняття та класифікація принципів трудового права.  
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Загальна характеристика принципів трудового права. Принцип свободи праці. Принцип 
рівноправності в галузі праці. Принцип договірного характеру праці. Принцип свободи трудового договору.  

Принципи, які визначають встановлення умов праці і управління виробництвом: принцип 
визначеності трудової функції, принцип сталості трудових відносин. Принцип матеріальної зацікавленості в 
результатах своєї праці; забезпечення оплати праці відповідно до її кількості і якості; забезпечення оплати 
праці не нижче встановленого законом мінімуму. Принцип безпеки праці працівників. 

Принципи, які визначають охорону трудових прав працівників: принцип свободи об’єднання для 
захисту своїх трудових прав і свобод; гарантованість трудових прав працівників; принцип соціального 
забезпечення у разі непрацездатності. Принцип презумпції справедливості і закону. 

 
Тема 3: Джерела (форми) трудового права. 
 
Поняття, класифікація і види джерел трудового права. 
Система сучасного законодавства про працю. Загальне і спеціальне законодавство про працю. 
Міжнародно-правове регулювання праці. Вплив міжнародних норм на трудове законодавство 

України. Всесвітні та європейські організації, які приймають міжнародні акти про працю. Конвенції і 
рекомендації Міжнародної організації праці у сфері праці.Акти про працю Ради вропи та Європейського 
союзу.Двосторонні договори України з іншими державами про працевлаштування і соціальний захист 
працівників. 

Закони як джерела трудового права. Конституція України як джерело трудового права. Кодекс 
законів про працю: загальна характеристика. Інші закони, які регулюють трудові відносини. 

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права України. 
Акти соціального партнерства: генеральна, галузева та регіональні угоди, колективні договори. 
Локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права: поняття, види, особливості. 
Рішення конституційного суду як джерела норм трудового права. 
Місце в системі джерел трудового права Постанов Пленуму Верховного суду України. 
Роль і значення актів СССР та УРСР в системі джерел трудового права. 
Дія нормативноправових актів у часі, просторі та за категоріями працівників. 
Проект трудового кодексу України. 
 
Тема 4: Суб’єкти трудового права. 
 
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 
Суб’єкти індивідуальних трудових правовідносин: працівники і роботодавці, їх види та правовий 

статус. 
Суб’єкти колективних трудових правовідносин: загальна характеристика. Правовий статус 

профспілок. Трудовий колектив: поняття, правовий статус. 
 
Тема 5: Правовідносини в сфері соціального забезпечення. 
 
Індивідуальні трудові правовідносини та їх склад: правовідносини щодо укладання, зміни та 

припинення трудового договору; щодо професійної орієнтації і професійного добору кадрів; щодо нормування 
та оплати праці; щодо робочого часу; щодо часу відпочинку; щодо охорони праці та охорони здоров’я на 
виробництві; щодо забезпечення дисципліни праці; щодо оцінки результатів праці та атестації працівників; 
щодо професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників; щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівників; щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

Індивідуальне трудове право, проблеми його реформування. Досвід зарубіжних країн у правовому 
регулюванні індивідуальних трудових відносин. 

Колективні трудові правовідносини: щодо утворення і діяльності профсплок або інших осіб у якості 
представників інтересів трудових колективів найманих працівників у соціально-трудових відносинах; щодо 
утворення та діяльності організацій роботодавців у якості представників інтересів роботодавців у соціально-
трудових відносинах; щодо укладання і виконання колективних договорів, колективних угод на галузевому, 
регіональному та національному рівнях; щодо колективних переговорів; щодо діяльності профспілок з 
приводу застосування трудового законодавства; щодо участі трудових колективів в управлінні організаціями; 
щодо досудового розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів. 

Колективне трудове право, його становлення та розвиток в Україні. Досвід зарубіжних країн у 
правовому регулюванні колективних трудових відносин.   

 
Тема 6: Соціальне партнерство в Україні та його правове забезпечення 
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Поняття та загальна характеристика соціального партнерства. Принципи соціального партнерства. 

Організаційно-правові форми соціального партнерства. 
Колективні угоди як акт соціального партнерства. Види колективних угод. Порядок укладання, зміни 

угод і контроль за їхнім виконанням. 
Колективний договір як акт локальної нормотворчості. Сторони, зміст, строк дії та порядок 

укладання колективного договору. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають 
під час ведення колективних переговорів. Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням 

 
Тема 7: Правове регулювання зайнятості і працевлаштування населення. 
 
Законодавство про зайнятість населення. Основні принципи державної політики в галузі зайнятості 

населення. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення.  
Поняття зайнятості. Види зайнятого населення. 
Державна служба зайнятості, її структура, права і обовязки. Порядок працевлаштування громадян. 

Порядок реєстрації у службі зайнятості. Поняття підходящої роботи. Правове регулювання організації 
громадських робіт. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян. 

Правовий статус безробітного. Категорії осіб які не вважаються безробітними. Порядок визнання та 
реєстрації громадян як безробітних. Гарантії і компенсації при втраті роботи. Соціальне страхування на 
випадок безробіття: загальна характеристика.  

 
Змістовий модуль 2. Особлива частина 

 
Тема 8: Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. 
 
Поняття трудового договору. Трудовий договір як правовий інститут, як форма реалізації громадянами 

конституційного права на працю, як підстава виникнення трудових правовідносин, як угода про працю. 
Правове значення трудового договору. 

Відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів (підряду, надання послуг, 
доручення, авторського тощо). 

Сторони трудового договору. 
Зміст трудового договору. Класифікація умов трудового договору. Нормативні (умови, що 

передбачаються законодавством) та договірні (що визначаються сторонами) умови трудового договору. 
Необхідні та додаткові умови трудового договору. Способи встановлення умов трудового договору. Поняття 
трудової функції і місця роботи за трудовим правом. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують 
становище працівників. 

Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є 
обов`язковим.  

Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового 
договору. 

Порядок оформлення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на 
роботу. 

Строки трудового договору. 
Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. 
Види трудових договорів: договори, що укладаються з фізичною осо-бою – роботодавцем; договори, 

що укладаються в порядку органі-зованого набору працівників; для роботи в райони з особливими 
природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров`я; за 
сумісництвом; з надомниками, на сезонні і тимчасові роботи, про суміщення професій; з іноземцем та ін. 

Гарантії при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу окремих категорій громадян 
(неповнолітніх, вагітних жінок та жінок, що мають дітей, інвалідів та інших категорій громадян). Відмова у 
прийнятті на роботу, її види. Можливість оскарження відмови у прийнятті на роботу. 

Випробовування при прийняті на роботу. Строки випробування. Результати випробування при 
прийнятті на роботу. Оспорювання результатів випробування. 

Заборона вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Поняття 
змін трудового договору. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення. Види 
переведень на іншу роботу. Зміна істотних умов праці. 

 
 
Тема 9: Правове регулювання припинення трудового договору. 



6 
 

  

 
Поняття припинення трудового договору та його відмінність від суміжних понять „розірвання 

трудового договору” і „звільнення з роботи”. Класифікація підстав припинення трудового договору. Загальні і 
додаткові підстави припинення трудового договору.  

Поняття і випадки відсторонення від роботи. Відмінність відсторонення від припинення трудового 
договору. 

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
Загальні та додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Порядок 

припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. 
Порядок оформлення звільнення працівників та проведення розрахунку з ними. Відповідальність за 

затримку розрахунку при зввільненні. 
Вихідна допомога. 
Правові наслідки незаконного звільнення. 
 
Тема 10: Правове регулювання робочого часу. 
Поняття робочого часу. Правове регулювання робочого часу. Правові нормативи робочого часу. 

Поняття і види робочого тижня, робочої зміни і робочого дня. 
Види робочого часу. Нормальна і скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час. 
Поняття режиму робочого часу і порядок його встановлення. Початок і закінчення роботи. Поділ 

робочого дня на частини. Графіки змінності роботи. Вахтовий метод організації робіт. Гнучкі графіки роботи. 
Правове регулювання відряджень. Ненормований робочий день. Поденний, тижневий і підсумований облік 
робочого часу. 

Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих днів. Тривалість роботи у нічний час. 
Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт. Порядок залучення працівників до 

надурочних робіт. Заборона залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників. Чергування на 
підприємствах, в установах, організаціях. 

Облік робочого часу: поденний, тижневий і підсумований. 
 
Тема 11: Правове регулювання часу відпочинку. 
 
Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Міжзмінні перерви. 

Щотижневий відпочинок. Залучення працівників до роботи у вихідні дні. Святкові і неробочі дні. Додаткові 
вільні від роботи дні. 

Відпустка і її види. Щорічна основна відпустка, її види і порядок надання. Щорічна додаткова 
відпустка, її види і порядок надання. Додаткові відпустки у зв’язку із навчанням. Творча відпустка. Соціальні 
відпустки. Відпустка без збереження заробітної плати. Порядок оплати відпусток. Виплата компенсаії за 
невикористані дні відпустки. 

 
Тема 12: Правові питання нормування і оплати праці. 
 
Поняття заробітної плати. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами. Структура заробітної плати: основна і додаткова заробітна плата, заохачувальні і компенсаційні 
виплати. державне і договірне регулювання заробітної плати. 

Нормування праці на підприємстві. Види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма 
обслуговування, норма чисельності. 

Тарифна система та її елементи: тарифні сітки, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники, 
схеми посадових окладів. 

Системи заробітної плати та їх види. Види заохочень працівників: преміювання та винагороди. 
Оплата праці при відхиленні від встановлених нормальних умов праці. 

Порядок обчислення і виплати заробітної плати. Обмеження відрахувань із заробітної плати.   
Поняття та види гарантійних виплат і доплат.  
Поняття та види компенсаційних виплат. 
 
Тема 13: Правове регулювання трудової дисципліни. 
 
Поняття трудової дисципліни. Засоби забезпечення трудової дисципліни. 
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття і зміст правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 
Правове регулювання заохочень за успіхи в роботі: поняття, підстави, види, порядок застосування.  
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Поняття і загальна характеристика дисциплінарної відповідальтності працівників, її відмінність від 
інших видів відповідальності. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності. 

Загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарні стягнення, порядок їх 
застосування, оскарження і зняття.  

Додаткові заходи правового впливу на порушників дисципліни праці. 
 
Тема 14: Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 
 
Поняття матеріальної відповідальності, її відмінність від майнової відповідальності в цивільному 

праві. 
Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну майну роботодавця.  
Види матеріальної відповідальності працівників: повна і обмежена матеріальна відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру шкоди і порядок її покриття. 
Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю. Відшкодування 

роботодавцем моральної шкоди у трудових правовідносинах. 
 
Тема 15: Трудові спори. 
Поняття та види трудових спорів. Причини та умови виникнення трудових спорів. 
Поняття індивідуального трудового спору і їх класифікація. Види індивідуальних трудових спорів. 

Сторони індивідуального трудового спору. 
Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів. Юридична природа комісій по трудових спорах 

(КТС). Організація та порядок роботи комісій по трудових спорах. Компетенція комісії по трудових спорах. 
Строки звернення до КТС та порядок прийняття заяв працівника. Порядок і строки розгляду 

індивідуального трудового спору в КТС. 
Порядок прийняття рішень. Оскарження рішення КТС. Строк і порядок виконання рішення КТС. 
Розгляд трудових спорів у судовому порядку. Компетенція районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові в судах. Значення постанов 
пленуму Верховного Суду України, Конституційного Суду України у вирішенні трудових спорів. 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі. Порядок поновлення на роботі і стягнення 
заробітної плати за час вимушеного прогулу. 

Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або 
переведенні працівника на іншу роботу. 

Порядок розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, у разі порушення прав, свобод чи законних інтересів 
працівників. 

Особливості розгляду трудових спорів про шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я. 

Строки звернення і строки вирішення індивідуальних трудових спорів. Позовна давність в трудовому 
праві. Обчислення строків, передбачених КЗпП України. 

Поняття та причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Класифікація 
колективних трудових спорів. 

Сторони колективних трудових спорів (конфліктів). Момент виникнення колективного трудового 
спору (конфлікту). 

Органи по розгляду колективних трудових спорів. Примирні комісії: порядок створення, категорії 
спорів, які розглядаються примірною комісією. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною 
комісією. Незалежний посередник.  

Трудовий арбітраж: порядок створення, категорії спорів, які розглядаються трудовим арбітражем, 
вимоги, що ставляться до арбітрів. Порядок вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем. 
Національна служба посередництва і примирення. 

Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів. Поняття страйку. Право працівників 
на страйк. Порядок оголошення страйку. Обов’язки сторін під час проведення страйку. Визнання страйку 
незаконним. Випадки, за яких забороняється проведення страйків. 

Локаут. 
 
Тема 16: Правове забезпечення охорони праці і охорони здоров’я працівників. 
 
Поняття охорони праці. Законодавство про охорону праці. Правове забезпечення управління 

охороною праці на підприємстві. 
Стандарти по охороні праці, планування, фінансування і організація заходів по охороні праці.  
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Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці: інструктаж і навчання працівників 
правилам по техніці безпеки і виробничій санітарії, медичні огляди працівників, забезпечення працівників 
засобами індивідуального захисту. 

Особливості застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на певних роботах. Особливості 
застосування праці неповнолітніх. Застосування праці осіб з пониженою працездатністю. 

Поняття нещасного випадку пов’язаного з виробництвом. Розслідування та облік нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах, організаціях. 

 
Тема 17: Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 
 
Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Види нагляду і контролю за 

додержанням закондавства про працю. 
Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Органи, що здійснюють 

нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, їх повноваження. 
Контроль органів місцевого самоврядування за додержанням хзаконодавства про працю. 

Громадський контроль. Роль профспілок у контролі за додержанням законодавства про працю. 
Повноваження трудових колективів і профспілкових органів підприємств, установ, організацій по 

контролю за додержанням завконодавства про працю. 
Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил по охороні праці. 

 
3. Рекомендована література 

Базова 
1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с. 
2. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2008. 
3. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Вікар, 2004. 
4. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2001. 
5. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві» - К.: Основа, 2007 
6. Кодекс законів про працю України. 

 
 

Допоміжна 
Нормативні акти: 

1. Конституція України.  
2. Кодекс законів про працю України. Офіційний текст із змінами і доповненнями станом на 

01.01.1998. – К., 1997. – 86 с. 
3. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / 

Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.03 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. 

– Ст. 1767. 
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
7. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с. 
8. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.92 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 15. – Ст. 188. 
9. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході 

республіки до ринкової економіки: Закон Української РСР від 20.03.91 // Відомості Верховної Ради. 
– 1991. – № 23. – Ст. 267. 

10.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 
30.06.99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст.1699. 

11.Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – 
Ст. 4. 
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12.Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік. Закон України від 26 грудня 
2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №6. – Ст. 54. 

13.Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, 
знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 
валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 
22. – Ст. 173. 

14.Про вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – 
№ 25. – Ст. 146. 

15.Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати. 
Закон України від 19 жовтня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. –  2000. –  № 49. – Ст.422. 

16.Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення". Закон 
України від 6 лютого 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №4 

17.Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 // 
Праця і зарплата. – листопад 2000. – № 42 (238). – С. 2-4. 

18.Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 
№ 52. – Ст. 490. 

19.Про донорство крові та її компонентів. Закон України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1995. – №23 . – Ст.183. 

20.Про загальний військовий обов`язок і військову службу: Закон України від 25.03.92 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385. 

21.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас-ного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 
// Урядовий Кур`єр. – 1999. – 17 листоп. – № 215. 

22.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України 
від 02.03.00 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 503. 

23.Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44. 

24.Про кваліфікаційну комісію, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів 
судів України: Закон України від 02.02.94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – 
Ст. 140. 

25.Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.92 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272. 

26.Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // Відомості Верховної Ради України. 
– 1993. – № 36. – Ст. 361. 

27.Про кооперацію: Закон України від 10.07.03 // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 
1774 

28.Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. 
– Ст. 121. 

29.Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. 
30.Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон 

України від 24.01.95 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35. 
31.Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.98 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. – № 21. – Ст. 252. 
32.Про освіту: Закон України від 23.05.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 

84. 
33.Про Основи законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування: 

Закон України від 14.01.98 № 161/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 
121. 

34.Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 
49. – Ст. 668. 

35.Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. 
– Ст. 793. 

36.Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
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37.Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.  

38.Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.92 // Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 30. – Ст. 414. 

39.Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.93 
// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167.  

40.Про статус суддів: Закон України від 15.12.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 8. – 
Ст. 56. 

41.Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємст-вами, установами, 
організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 
382  

42.Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.03 // Голос України. – 29.07.2003. – № 139. 
43.Дисциплінарний статут прокуратури України: Затверджений постановою Верховної Ради України 

від 06.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15. 
Президія Верховної Ради СРСР: 
44.Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ. 
Міжнародне законодавство: 
45.Загальна Декларація прав людини. – К.: Право, 1995. – 23 с. 
46.Конвенции и рекомендации Международной организации труда по во-просам регулирования 

отношений на рынке труда: Информационный бюллетень / Госкомоборонпром Россиии. – М.: 
Бизнес-Информ, 1996. – 30 с. 

47.Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда 1919-1956 гг. – Т. 1. 
Междунар. бюро труда. – Женева, 1991. – 198 с. 

48.Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда 1957-1990 гг. – Т. 2. 
Междунар. бюро труда. – Женева, 1991. – 194 с. 

49.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. – К.: Право, 1995. – 34 с. 
50.Про примусову чи обов`язкову працю: Конвенція МОП №29 (1930 р.) // Людина і праця: 

інформаційний бюллетень Міністерства праці і соціальної політики. – 1998. – №7. 
51.Про свободу асоціації та захист права на організацію: Конвенція МОП № 87 1948 р. // Людина і 

праця: інформаційний бюллетень Міністер-ства праці і соціальної політики. – 1997. – № 4. 
Укази Президента: 
52.Положення про Національну службу посередництва і примирення: Затверджене Указом 

Президента України від 17.11.98 №1258/98. 
53.Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ 

Президента України від 03.08.99 №958/99 // Урядовий кур`єр. – 1999. – 19 серп. – № 155-156.  
Постанови Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів СРСР: 
54.Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.01 №1094.  
55.Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.01.93 № 55 // ЗПУ України. – 1993. – №4-5. – Ст. 71 
56.Статут про дисципліну працівників зв’язку: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.07.96 № 877 // ЗПУ України. – 1996. – № 15. – Ст. 420. 
57.Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних 

договорів: Затверджене постановою Кабінету Міні-стрів України від 05.04.94 № 225 // ЗП України. – 
1994. – № 8. – Ст. 193. 

58.Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету 
Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172. 

59.Про гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 1998р. № 255 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 9. – ст.351. 

60.Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, 
підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997р. № 695// Офіційний вісник України. – 1997. – № 
28. – С.65.Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що 
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є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання 
постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121. 

61.Про затвердження Положення про громадських інспекторів праці: Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України від 20.03.98 № 43. 

62.Про Типове положення про роботу уповноважених трудових колекти-вів з питань охорони праці: 
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28.12.93 № 135. 

63.Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці: Затверджене 
Наказом Комітету по нагляду за охоро-ною праці України, Міністерства праці та соціальної 
політики України (Держнаглядохоронпраці) від 19.06.98 № 127. 

64.Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної 
політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці 
України. – 1994. – № 6. 

65.Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкід-ливими умовами праці, 
робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 лютого 2001р. №163 // Офіційний вісник України. – 2001. – №9. – Ст.357. 

66.Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних 
цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 (із зм. і доп.) 
// ЗПУ України. – 1996. – № 6. – Ст. 192. 

67.О порядке заключения письменных договоров о полной материальной ответственности рабочих и 
служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других 
целей: Постановление Совета Министров СССР от 03.10.77 № 889 // СП СССР. – 1977. – № 26. – 
Ст. 167. 

68.Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загаль-нодержавній власності: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.95 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – 
№ 11. – Ст. 264. 

69.Положення про порядок укладання контракту при прийнятті (наймі) на роботу працівників: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.03.94 № 170 // Зібрання постанов Уряду 
України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.  

70.Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право 
на скорочену тривалість робочого тижня: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2001р. №163 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 357. 

71.Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999р. № 663 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 
17. – ст.720. 

72.Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 лютого 1995р. № 100 // ЗП України. – 1995. – № 4. – Ст. 212. 

73.Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. № 1298. 

74.Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 3 квітня 1993р. № 244 // ЗП України. – 1993. – № 9. – Ст.183. 

75.Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з 
порушенням термінів їх виплати: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 
лютого 2001р. № 159 // Офіційний вісник України. – 2001. – №8 . – Ст.322. 

76.Положення про порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковій сфері. Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999р. № 1110 // Офіційний вісник України. 
– 1999. – № 25. – Ст.137 

77.Положення про порядок організації сезонних робіт: Затверджене поста-новою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.98 № 578// Інформацій-ний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики 
України. – 1998. – № 7. 

78.Положення про державну службу зайнятості: Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР 
від 24.06.91 № 47 Про затвердження поло-жень щодо застосування Закону УРСР "Про зайнятість 
населення" (із змін. і доповн.) // Праця і зарплата. – 1998. – № 19. 
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79.Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578 // Інформаційний бюлетень 
Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. – № 7. 

80.Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць 
для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці та 
соціальної політики України. – 1998. – № 7. 

81.Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.08.96 № 992 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 жовтня. 

82.Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 
Україні: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. 

83.Про переселення сімей в сільську місцевість і організований набір працівників: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.10.91 № 253 // ЗПУ України. – 1991. – № 11. – Ст. 107. 

84.Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлашту-вання інвалідів: Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.95 № 314 "Про організацію робочих місць та 
працевлашту-вання інвалідів" // ЗП України. – 1995. – № 7. – Ст. 181.  

85.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають 
роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної 
допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: Затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578. 

86.Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: 
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду 
України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.  

87.Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // 
Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197  

88.Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 
Україні: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. 

89.Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних 
підприємств: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571 // Праця і 
зарплата. – 1999. – № 22. – Вересень.  

90.Положення про порядок проведення атестації державних службовців: Затверджене постановою 
Кабінету Міністрів від 28.12.00 № 1922 // Праця і зарплата. – 2001. – № 2. – Січень. 

91.Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, 
державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 
господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а 
також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів: 
Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997р. №570 //Офіційний 
вісник України. – 1997.-№ 24. – С.78. 

92.Порядок застосування Списку робіт, професій і посад працівників лісо-вої промисловості та 
лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, 
лісомисливських гос-подарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших 
підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 
календарних днів: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997р. № 
570 // Офіційний вісник України. – 1997.-№ 24. – С.78. 

93.Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 
працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 
науковим працівникам: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. 
№346 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – С.73; № 35. – С.14. 

94.Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в 
яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та 
за особливий характер праці: постанова Кабінету Міністрів України від 17 листо-пада 1997р. 
№1290 //Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. – С.22. 
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95.Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість 
працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку: Затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290 //Офіційний вісник 
України. – 1997. – № 48. – С.22. 

96.Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 
нервово-емоційним та інтелектуальним наван-таженням або виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоровся, що дає право на щорічну 
додаткову відпустку за особливий характер праці: Затвердже-ний постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 листопада 1997р. №1290 //Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. – С. 350. 

97.Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток: Затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998р. № 45 //Офіційний вісник України.-1998.-№3. – 
ст.105. 

98.О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и 
предпраздничные дни. Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1956г. №318. 
Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В.Вакуленко. кн.2 
- К.: Істина,1999р. – С.66. 

99.Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та 
всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями України на 2002-2003 роки // Праця і 
зарплата. – 2002. – № 6. – Лютий. 

Нормативні акти міністерств і відомств: 
100.Норми коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих 

легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання. Затверджені наказом 
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 12 листопада 1993р. №88. 
//Людина і праця . – 1997. – № 12. 

101.Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами 
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня: Затверджений наказом 
Міністерства праці і соціальної політики України від 23 березня 2001р. №122 // Офіційний вісник 
України. – 2001. – № 14. – Ст.634. 

102.Про положення про професійне навчання кадрів на виробництві: Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України, Міністер-ства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 
127/151. 

103.Про положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 
здобувають професійно-технічну освіту: Наказ Міністерства праці та соціальної політики 
України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469. 

104.О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и 
предпраздничные дни. Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1956г. №318. 
Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В.Вакуленко.– 
К.: Істина,1999р. – Кн. 2.  – С.66. 

105.Основные положения о вахтовом методе организации работ: Утверж-дены постановлением 
Госкомтруда СССР, Секритариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987г. № 794/33-82 // 
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1990. – №8. 

106.Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих 
неполное рабочее время: Утверджено постановлением Госкомтруда СССР и Секритариата 
ВЦСПС от 29 апреля 1960 г. №111/8-51 //Бюллетень Госкомтруда СССР.-1980. – №8. 

107.О некоторых вопросах, связанных с переводом рабочих и служащих предприятий, учереждений, 
организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Разъяснение 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1967г. №4/П-10 //Бюллетень Госкомтруда 
СССР.-1967.-№6. 

108.Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о 
полной мате-риальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им 
для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, 
а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности: Постанов-
ление Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 
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Секретариата ВЦСПС от 28.12.77 № 447/24 // Бюллетень Государственного комитета Совета 
Министров СССР по труду и социальным вопросам. – 1978. – № 4. 

109.Рекомендации по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в 
учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства: Утверждены постановлением 
Госкомтруда СССР и Секритариата ВЦСПС от 30 мая 1985г. № 162/12-55 //Бюллетень 
Госкомтруда СССР.-1985.-№11. 

110.Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства: Затверджені постановою 
Міністерства праці України від 19 травня 1995р. №2 //Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 1997. – №11-12. – С.411-419. 

111.Про затвердження переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 31.03.94 № 46 // Інформаційний бюлетень Українського державного центру правової 
інформації. – 1994. – № 18. 

112.Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної 
політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства 
праці України. – 1994. – № 6. 

113.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства 
праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. – № 27. – Липень. 

114.Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 
організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. 
– 1993. – № 8. 

115.Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної 
додаткової відпустки за особливий характер праці: Затверджені наказом Мінпраці та соціальної 
політики України від 10 жовтня 1997р. №7 : затверджені наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 10 жовтня 1997р. №7 (із змінами, внесеними наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України від 5 лютого 1998р. № 18) //Людина і праця: Інформаційний 
бюллетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – №12. – С.27-28; 1998. – 
№3.-С.38. 

116.Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года. Обязательное постановление НКТ 
СССР от 11 декабря 1929г.// Известия НКТ СССР. – 1929. – № 51-52. 

117.Правила об условиях труда грузчиков при погрузочно-разгрузочних работах: Утверждены НКТ 
СССР от 20 сентября 1931г. // Известия НКТ СССР. – 1931. – № 30. 

118.О компенсации за работу в праздничные дни. Разъяснение Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 8 августа 1966г. № 13/П-21 //Бюллетень Госкомтруда СССР.-1966,-№ 10. 

119.Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
постановою Держкомпраці СРСР за погод-женням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень 
Госкомтруда СССР. – 1984. – №11. 

120.Щодо регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського 
виробництва: Роз`яснення Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 
аграрної політики Укра-їни, Центрального комітету профспілок агропромислового комплексу 
України від 11.08.00 №12-3201 // Праця і зарплата. – 2000. – № 32. 

Національної служби посередництва і примирення: 
121.Положення про примирну комісію: Затверджене наказом Національ-ної служби посередництва і 

примирення від 4.05.99 № 36. 
122.Положення про трудовий арбітраж: Затверджене наказом Національ-ної служби посередництва і 

примирення від 4.05.99 № 37. 
123.Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні 

колективного трудового спору (конфлікту): Затверджене наказом Національної служби 
посередництва і примирення від 20.09.99 № 88. 

124.Положення про посередника: Затверджене наказом Національної служби посередництва і 
примирення від 11.11.99 № 106. 

125.Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових 
спорів (конфліктів): Затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 
24.04.2001 р. № 92. Методичні рекомендації щодо здійснення взаємодії Національної служби 
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посередництва і примирення з професійними спілками, їх об’єднаннями у вирішенні колективних 
трудових спорів (конфліктів: Затверджені наказом Національної служби посередництва і 
примирення від 23.05.2001 р. № 107.  

126.Методичні рекомендації щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва і 
примирення з об’єднаннями роботодавців у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів): 
Затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення від 14.06.2001 р. № 119.  

Судова практика: 
127.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської 

ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про 
тлумачення терміна "законодавство") від 09.07.98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – 
Ст. 1209. 

128.Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у 
справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. 
– Київ. – 2000 – Спр. 1-36/2000. 

129.Рішення Конституційного Суду України у справі про свободу утворення профспілок від 18.10.00 
// Юридичний вісник України. – 2000. – № 45. 

130.Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального стра-хування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захво-рювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення 
положення частини третьої статті 34 Закону України "Про загально-обов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності" (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом 
соціального страхування) Справа № 1-9/2004 від 27.01.04. 

131.Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. – 28 
листопада –9 4 грудня. – № 48(74). 

132.Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
практики. – 1998. – №38. 

133.Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 24.12.1999р. № 13 // Праця і зарплата. – 2000. – № 13. – Квітень. 

134.Практика розгляду судами справ про оплату праці та деякі питання, що виникли при застосуванні 
нових положень трудового законодавства // Вісн. Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – 
Додаток до журн. – С.36. 

135.Практика судів України в цивільних справах // Бюллетень законодав-ства і юридичної практики 
України. – 1995. – №3. – Ч. 2. – С. 59-61. 

136.Практика розгляду трудових спорів. Доповідач суддя Верховного Суду України Григор‘єва Л.І. // 
Праця і зарплата. – 1999-2001р.р. 

137.Григор‘єва Л.І. Практика розгляду трудових спорів при розірванні тру-дового договору // Праця і 
зарплата. – 2000. – №15-19, 21-23, 38, 43-44. 

 
Спеціальна література: 
Підручники, навчальні посібники: 
138.Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими матеріалами / упорядник 

Вакуленко В. – К.: Істина, 2001. – 800с. 
139.КЗпП України та інші закони України про працю // Збірник законів України про працю / Упор.: 
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